
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 10 października 2016 r. 

 

1. Przewodnicząca Teresa Szczepańska przywitała wszystkich obecnych i otworzyła obrady 

Rady Osiedla. 

2. Stwierdzono prawomocność posiedzenia - quorum - na zebraniu obecni byli członkowie 

Rady wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 

3. Zatwierdzono w głosowaniu jawnym protokół sporządzony z poprzedniego zebrania. 

4. Przyjęto porządek obrad bez zmian, tj.: 

A. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 

gruntu położonego przy ul. Śpiewnej 26 w Szczecinie.  

B. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. zbycia nieruchomości położonych w 

Szczecinie przy ul. Wesołej.  

C. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. zbycia nieruchomości położonej w Szczecinie 

przy ul. Promykowej.  

D. Podsumowanie Koncertu Fortepianowego Miyako Arishimy. 

E. „Krokusowa Rewolucja” – podjęcie decyzji o akcji sadzenia krokusów. 

F. Przedstawienie złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego na 2017 r. 

G. Sprawy bieżące RO (nowa drukarka, remonty nawierzchni ulic, plac zabaw przy 

ul.Drwali, sprzątanie pomieszczenia rady osiedla - podziękowanie dla Klubu Aktywnego 

Seniora 50+, dyżury RO, tablice ogłoszeń, przeniesienie przystanku przy ul.Bałtyckiej). 

H. Omówienie formy współpracy RO z Klubem Sportowym Vielgovia. 

I.  Informacja nt. formalnego statusu radnych (zapytanie radnego Herczyńskiego): - Daniel 

Peszko – czy oficjalnie złożył mandat. 

J.  Sprawa palenia śmieciami w kotłowniach domowych przez mieszkańców naszego 

osiedla. Prewencyjny objazd osiedla przez Straż Miejską pod kątem wyeliminowania 

takich uciążliwości. 

K. Wolne wnioski. 
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5. Zostały podjęte następujące uchwały Rady Osiedla, przyjęte w głosowaniach jawnych 

większością głosów:  

I. Nr 38/16 Opinia w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu 

położonego przy ul. Śpiewnej 26 w Szczecinie. 

II. Nr 39/16 Opinia w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. 

Wesołej  

III. Nr 40/16 Opinia w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. 

Promykowej 
 

 

Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Uchwały podjęte większością głosów, wymienione w treści protokołu. 


